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1. Sách đã xuất bản 

[1]. Mai Văn Nam (viết chung, 2012), Lịch sử Đảng bộ xã Cao Ngạn, Nhà xuất bản 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

[2]. Mai Văn Nam (viết chung, 2015), Lịch sử Đảng bộ phường Quan Triều, Nhà 

xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

2. Đề tài khoa học và công nghệ đã chủ trì: 

❖ Cấp Đại học/cơ sở 

        Nghiên cứu thiết kế và sử dụng bảo tàng ảo trong dạy học lịch sử Việt Nam ở các 

trường THPT tỉnh Thái Nguyên, mã số: CS-2018-05, năm nghiệm thu 2019, xếp 

loại Xuất sắc. 
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Panotour đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa”, Kỷ yếu 

Hội thảo Khoa học Quốc tế về Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử 

đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, Trường ĐHSP Hà 

Nội, tháng 12/2017. 

[2]. Mai Van Nam, Bui Le Ban (2019), Teaching Vietnamese history using 

virtual museums for high school students in northern mountainous and 

midland provinces, International Conference on Teacher Education 
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[3]. Mai Van Nam, Nguyen Thi Coi (2019), Virtual museums and teaching 
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Inovation in Learning Instruction anh Tacher Education: Competency-basaed 

Learning anh Teacher Education, University 0f education Publishing House, 
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vận dụng vào dạy học lịch sử ở trường phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, số 293 
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trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 
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 [1]. Mai Văn Nam (viết chung, 2014), Một số định hướng đổi mới thực tập 

sư phạm nhằm phát triển năng lực sư phạm cho SV ngành Lịch sử theo 

hướng nghề nghiệp ứng dụng POHE, Kỉ yếu diễn đàn Đối tác hợp tác 

giữa cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng đội ngũ giảng viên, Trường ĐHSP 

Thái Nguyên, tháng 9/2014. 

[2]. Mai Văn Nam (viết chung, 2019), Vấn đề đổi mới chương trình giáo 
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4. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

- Số lượng học viên cao học hướng dẫn luận văn đã bảo vệ thành công:  
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